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Vedrørende grønn vekst og travbane.
Det er ikke tilrådelig å bygge ned jordbruksarealet i Norge.
Selvforsyningsgraden er under 50%,(1)
41% hvis en regner med import av korn og soya fra Brasil som ingrediens i
kraftfor .(2)
Overproduksjon av basismatvarer i dag skyldes dette kraftforet. Vi lever
under en boble av falsk trygghet.
Norge er avhengig av fred,så transportveiene er åpne,så mat-og soyaimporten
kan opprettholdes.
Media har meldt at Russland,grunnet sanksjoner,ruster opp jordbruket til å
bli selvforsynt.
Jordbrukspolitikken bør satse på å ruste opp nedlagt jord i utkantstrøk.(3)
Mvh. Kjellrun Sonefeldt.

BARE HALVPARTEN AV MATEN VI SPISTE I FJOR BLE PRODUSERT I NORGE.
Selvforsyningsgraden i Norge er 49,2% , 2017.Landbruksdepartementet.Korrigert for import av soya og
korn fra Brasil som ingrediens i kraftfor,er den 41% ,2016;ned fra 42 % året før.Nationen 02.03.2018.
Norge er selvforsynt med fisk,så 95% av laksen og fra kyst-og havfisket går til
eksport.Oppdrettsnæringen bruker kraftforet med importerte råvarer.
Det står altså dårlig til med matberedskapen med tanke på evt. krig.Forsvaret frykter
matsvikt.Klassekampen 8.januar,2016.I evt. krig blir det kaos i transportsystemet.Både fisket og
landbruket er avhengig av drivstoff.Jordbruket vil ikke bære stort uten kunstgjødsel og sprøytemidler.
Det mest sikre for matberedskapen er å sette all matjord i hevd med økologisk jordbruk.Det var ikke
nødvendig med sprøytemidler på det gamle vekseljordbruket. Kystbefolkningen gjødslet også med tang.
Det finnes mye god matjord som ligger brakk og gjengrodd i Norge. Jordbrukspolitikken har gått ut på å
utvikle storgårder ved økonomisk underpriortering av små/mindre og mellomstore gårder,så bønder
måtte reise bort for å finne levemåten.Jfr.nedleggelse av skoler,nærbutikker og andre ringvirkninger.De
fleste forpaktet bort jordveien;ville ikke selge i håp om å få komme tilbake til slektsstedet.Regjeringen
ved landbruksminister Jon Georg Dale,la politikken på skinnene som var lagt av tidligere regjeringer,men
har forsterket nedleggelsestakten ,med Innovasjon Norge ved rattet.
NRK har besøkt områder med matjord som ligger brakk og gror igjen.
I 2016 besøkte et team fjellbygda Lierne i Nord-Trøndelag,hvor det har vært stor fraflytning.
Familien på gården Liming har holdt stand og trives.Det er nå 1 km.til nærmeste nabo.Oliver,12 år,må
kjøres 4,5 mil til skolen. Et postbud ble nylig oppsagt,så nå regnes det med postgang bare 4 ganger i uka.
I 2016 besøkte et NRKteam Rødøy i Sørfjorden i Nordland.Kent Arne Jacobsen er den eneste i sitt kull
som er bosatt der.I hans barndom var det 90 fastboende ,nå er det 23.Anne Grethe Theimann har
drevet nærbutikk i flere tiår. Den ligger i tilslutning til ferjeleiet.Stadig mindre kundegrunnlag,gjør at hun
undres på om noen vil ta over når hun pensjoneres.Nå fryktes det kutt i ferjeanløp til Sørfjorden.
Fylkeskommunen har varslet kutt og endringer.
NRKserien –Der ingen skulle tru at nokon kunne bu besøkte Flatøya i Bjarkøy Kommunei Nordland.
Eneste beboer ,Oddbjørn Selnes,vokste opp der,og flyttet tilbake i godt voksen alder. Han sier,at han har
ikke sauer nok til å hindre gjengroing. Tradisjonelt får øya storinnrykk av gamle naboer og etterkommere
når det er tid for å plukke måsegg.Husa står der i en klynge,som det ble bygget ved beste havn.Gamle
hus på gammelt tømmer holder seg godt.
Samfunnet kan spare mye på å la arbeidsledige med røtter til jordbruket,få komme tilbake som
jordbrukere og bli skattebetalere i stedet for trygdemottagere. Mang en ungdom som ikke er
skoleflink ,men arbeidsflink ,kunne finne roen i å dyrke opp gjengrodd matjord.
Kjellrun Sonefeldt.

